
 

R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L   N E A M Ţ 

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L   L O C A L 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din 17.08.2020 

 

privind aprobarea grilei de punctaj a factorilor de evaluare utilizaţi în 
aplicarea criteriului de atribuire a contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate, 

realizat cu autobuze 
     

 CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN ; 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 15020 din 03.08.2020 întocmit şi 
înaintat de către viceprimarul municipiului Roman – Ioana Roxana Iorga, precum și 
raportul de specialitate nr. 15029 din 04.08.2020 întocmit şi înaintat de către   
Autoritatea de autorizare; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din __ .08.2020 dat de către 
secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.08.2020 al 
Comisiei pentru administaţie publică locală şi sport, precum şi avizul favorabil nr. ___ 
din __.08.2020 al Comisiei juridice; 

Având în vedere prevederile art. 23^1, alin. (5) și (6) din Legea nr. 92/2007 
- Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale;  

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. n) și s), art. 139, art. 140, 
alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 Se aprobă grila de punctaj a factorilor de evaluare utilizaţi în 
aplicarea criteriului de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului 
public de transport local de persoane prin curse regulate, realizat cu autobuze, 
conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 

Art. 2 Autoritatea de autorizare va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.  
      
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            CONTRASEMNEAZĂ            
                 Consilier,                                Secretarul general al municipiului Roman 
  Daniela-Gabriela SUMAN                                 Gheorghe CARNARIU 



 

Anexă la H.C.L. nr. ___ din __.08.2020 

 
 
 

Grila de punctaj a factorilor de evaluare utilizaţi în 
aplicarea criteriului de atribuire a contractului de delegare 
a gestiunii serviciului public de transport local de persoane 

prin curse regulate, realizat cu autobuze 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea factorului de evaluare 
Specificații 

factori 
Punctaj 

1 
Vechimea medie a parcului de autobuze 

5 ani 2 puncte 

4 ani 3 puncte 

3 ani 5 puncte 

2 ani 6 puncte 

1 an 8 puncte 

2 
Clasificarea autobuzelor 

Categoria a IV-a 1 punct 

Categoria a III-a 2 puncte 

Categoria a II-a 4 puncte 

Categoria I 5 puncte 

3 Nivelul tarifului 

2,5 lei/călătorie 5 puncte 

2,5 - 3,0 lei/călătorie 3 puncte 

˃ 3,0 lei/călătorie 1 punct 

4 Dotarea cu instalație de aer condiționat 
Cu aer condiționat 8 puncte 

Fără aer condiționat 2 puncte 

5 Capacitatea de transport 
≤ 22 persoane 8 puncte 

˃ 22 persoane 2 puncte 

6 Norma de poluare a autobuzului 

Euro 4 2 puncte 

Euro 5 3 puncte 

Euro 6 5 puncte 

 
7 

Utilizarea combustibililor alternativi, 

astfel cum  sunt definiți în Legea nr. 

34/2017 privind instalarea  infrastructurii 

pentru combustibili alternativi 

Motor ardere internă 

hibrid 
10 puncte 

Full electric 15 puncte 
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RERERAT DE APROBARE 
 

la proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de punctaj a factorilor de 
evaluare utilizaţi în aplicarea criteriului de atribuire a contractului de 

delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin 
curse regulate, realizat cu autobuze 

 

           Având în vedere prevederile Ordinului  nr. 131/1401/2019 privind 

documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul 

procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane 

în unităţile administrativ-teritoriale, prin care s-au modificat radical condițiile de 

atribuire, se impune punerea de acord a hotărârilor administrației publice locale 

cu a celor centrale. 

          Prin aceste modificări ale legislației în domeniul transportului public de 

persoane s-a avut în vedere armonizarea acesteia cu cea a PARLAMENTULUI 

EUROPEAN și a CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE. 
 

          Față de cele prezentate vă rog să vă pronunțați prin vot. 
 

          Prezentul referat de aprobare, însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către S.A.C.T. în vederea întocmirii raportului de specialitate. 

 
 

                                             Inițiator 

Viceprimar cu atribuții de primar, 
Ioana Roxana IORGA 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea grilei de punctaj a factorilor de 

evaluare utilizaţi în aplicarea criteriului de atribuire a contractului de 
delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin 

curse regulate, realizat cu autobuze 
 

Din punct de vedere al oportunității: 
 

        Prin Ordinul  nr. 131/1401/2019 privind documentele standard şi 
contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a 
gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile administrativ-
teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie*) s-a modificat 
legislația privind modul de atribuire a contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de transport public local de persoane. 

La evaluarea ofertelor, factorii utilizaţi în aplicarea criteriului de atribuire 
sunt: 

             a) vechimea medie a parcului de autobuze; 
             b) clasificarea autobuzelor; 
             c) nivelul tarifului; 
             d) dotarea cu instalaţie de aer condiţionat; 
             e) capacitatea de transport; 
             f) norma de poluare a autobuzului 
             g) utilizarea combustibililor alternativi 

 

Fiecare factor este important având în vedere protecția mediului, 
siguranța călătorilor, gradul de satisfacție al acestora privind condițiile de 
călătorie, suportabilitatea prețului călătoriei, evitarea distrugerii infrastructurii 
rutiere, reducerea gradului de poluare prin eliminarea noxelor. 



 
Având în vedere toate aceste obiective anterior menționate, fiecare factor 

are mai multe specificații care vor primi punctaje diferite în funcție de influența 
pe care o au în obținerea unui calificativ superior. 

 

Din punct de vedere al legalității: 
 

În speță sunt incidente dispozițiile Legii nr. 92/2007 - Legea serviciilor 
publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, respectiv art. 
23^1, alin. (5) și (6). 

  
 

Autoritatea de Autorizare, 
Insp. Lucian GHERCĂ 

 
  

 


